HORTOBÁGYI HÍRADÓ
2022. szeptember / XXV. évfolyam 4. szám

Tisztelt
hortobágyi lakosok!
Mozgalmas,
eseményekben
gazdag
nyár
van
mögöttunk. Sikeresen
megvalósultak
Hortobágy nyári rendezvényei,
zajlanak az elnyert projektek
megvalósításai, ugyanakkor sajnos
természeti és gazdasági nehézségekkel is szembe kellett néznünk.
Lapszámunkban mindezekről és néhány jövőt érintő kérdésről is beszámolunk Önöknek!
Jakab Ádám
polgármester

130. Hortobágyi Hídivásár

RENDEZVÉNYEK
Sikeresen zajlottak a nyáron községünk nagy rendezvényei a Hortobágyi Lovasnapok és a Hortobágyi Hídivásár, mely utóbbi immár 130. alkalommal került megrendezésre. Az Országos Kirakodó- és Kézműves Vásár helyet adott
több mint 150 árusnak. A népművészeti és kézműves termékek mellett a
pásztorkultúrához kapcsolódó tárgyakon túl a mai kor portékáiból is válogathattak a látogatók, miközben a hortobágyi és a jellegzetes pásztorételeket is megkóstolhatták. Augusztus 20-án az államalapítás és Szent István
ünnepe alkalmából a templomi kenyérszentelés az Örökös pásztorok felvonulása és Pásztorfiú szobrának megkoszorúzása volt az ünnepi program.
(Fotók: Koroknai Ákos)

Az 54. Hortobágyi Lovasnapok ismét számos színes programban bővelkedett és több helyszínen zajlott Mátán. Sikeresen megrendezésre került
a Díjugrató Verseny, az Országos Csikósbajnokság, a Fogathatjó Verseny, a
Nemzeti Vágta előfutama, a Hortobágyi Vágta. A lovas programok és lovas
bemutatók mellett egyedülálló Táncház, Gyermek Lovasfalu, koncertek és
minőségi kézműves termékek kínálata várta a látogatókat.
(Fotók: Hortobágyi Lovasnapok Facebook oldala)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Projektek
Hortobágy község önkormányzata a folyamatban lévő pályázatokról a következő tájékoztatást adja:
● A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Hortobágy Község külterületi útjainak felújítása” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító ajánlati dokumentáció és ajánlattételi felhívást a Képviselő-testület
2022. augusztus 2-án elfogadta. A kiírás alapján a határidő lejártáig 4 árajánlat érkezett, melyekről a bíráló bizottság javaslata alapján döntenek majd a képviselők.
A pályázat alapján Kónya majorban az összes önkormányzati tulajdonú út és a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezető árok felújításra kerül. Szásztelek esetén a
majorba bevezető út egy jelentős szakasza újul meg.

● A „GINOP” beruházás részeként elkezdődött a vásártér kiszolgálását biztosító déli elkerülő szervízút
kivitelezése és a Gyaloghíd – Kilenclyukú híd közötti
szakaszon a Csárdakert vonalában a Hortobágy folyó
medertisztítása. Reményeink szerint a kivitelezők
még az ősz elején el fognak készülni a munkákkal.

Kónya

Szásztelek

Déli elkerülő szervizút

● A „Hortobágy – Világöröksé
günk a Puszta” című
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú pályázat
(GINOP) áttervezése elkészült, jelenleg az V. közbeszerzési eljárásban az előzetes engedélyekre vár az
Önkormányzat, hogy az ajánlati dokumentáció és a
közbeszerzési kiírás megjelenhessen. Az építőiparban
tapasztalható folyamatos áremelkedés a projektben
sajnos szükségessé tette a műszaki tartalom módosítását, visszafogását. Az áttervezésben már nem szerepel
minden, korábban tervezett fejlesztési elem, és lesznek
benne opciós tételek is. A módosítás nem érinti a teljes beruházást, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt Partner részéről a Körszín és a Pásztormúzeum
az eredetileg tervezett formában újulhat majd meg, a
vásártérnek viszont csökkentett fejlesztése valósul meg.
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HORTOBÁGYÉRT

Gratuláció
Hortobágy Község Önkormányzata
és Képviselő-testülete szívből gratulál
Fülöp Bernadett
képviselő asszonynak, a Hortobágyi Nonprofit Kft.
ügyvezetői és
Medgyesi Gergely Árpád
úrnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatói kinevezéséhez.
Munkájukhoz sok sikert
és jó egészséget kívánunk!

Hortobágyi Káplár Miklós
Nemzetközi Művésztelep
H. Csongrády Márta fotó- és képzőművész, az egyesület
alapítója, elnöke vezetésével zajlott Hortobágyon július
18-28-ig az évente rendszeresen megrendezésre kerülő
Alkotótábor.
Az idei kurzus két téma köré összpontosult:
● Mi vonzotta és vonzza a költőket és a művészeket a
Hortobágyra? Milyennek láthatta Hortobágyot Petőfi Sándor (Úti levelek: „Hortobágy, dicső rónaság, te
vagy az Isten homloka…”
● Vagy, Szabolcska Mihályt idézve: „Be szép vagy, be
szép vagy Édes Hortobágyom…”
Az alkotótáborba érkező művészek, mint természetvédők, ecsettel, a művészet erejével, mutatják be a hortobágyi puszta páratlan faunáját és óvják a végtelen ősi
táj szépségét. Az alkotóközösséget meghatározó, rendszeresen visszajáró külföldi és hazai művészek mellett
minden évben új tagokkal bővül a közösség. Az idén
öt ország (Ukrajna, Szlovákia, Románia, Kazahsztán,
Magyarország) 22 ecsetmestere kapott lehetőséget a
„nagy sömmi” megfogalmazására.
A pusztaművészet alkotásai a külföldi csereprogramok
szervezésével, nemcsak itthon, hanem Ázsiában is
láthatók.
Az alkotótábor megnyitójára és zárókiállítására a hortobágyi Titi Éva Faluházban került sor, melyen részt vett
Puskás István Debrecen Megyei Jogú Város kulturális
területért felelős alpolgármestere, Jakab Ádám Hortobágy Község polgármestere és Halász D. János, az egyesület főtitkára is.
A megnyitó utáni napon kezdetét vette a készülődés az
alkotó munkához; egy rövid sétával a környezet hatása a
művészre, és ismerkedés az újonnan érkezőkkel, este bemutatkozó portfóliók vetítése, annak megvitatása, barátságok felújítása napfelkeltéig szinte. Ez a csendes időszak
az alkotói idő előtti, a lelki és testi felkészülés ideje volt.
A tábor ideje alatt a művészek ellátogattak Tiszafüredre, Egerbe, Egerszalókra és természetesen a hortobágyi
pusztába!
Ezt követően az ecsetmesterek megragadták ecsetjüket és egymás után születtek a jobbnál-jobb alkotások,
ugyanígy a fényfestők is.
A kurzus alatt készült alkotásokat, melyek méltán tükrözik a művészek szép lelkét, az érdeklődők egy évig láthatják a hortobágyi Titi Éva Faluházban.
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Községünk, ahol a lakosok
összetartása egyedülálló
2022. júliusától gyerekek, anyukák,
nagymamák sportoltak együtt az
egészségükért és egy nemes célért.
Miközben kiváló hangulató zumbaórák zajlottak a Víziszínpad lábánál,
hétről hétre gyűjtöttek a Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány részére. A
záró órára augusztus 30-án került sor,
ahol kiderült, hogy 257.630 Ft. gyűlt
össze, melyet ünnepélyes keretek
között adtak át Göncziné Kiss Judit
az alapítvány önkéntes tagja részére.
A Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai-onkológiai Részleg dolgozója meghatottan és hálás köszönettel elmondta, hogy a zumba órák
során befolyt támogatási összeget
csontvelő aspirációs tűk beszerzésére szeretnénk fordítani. Nagy Noémi
a kezdeményezés elindítója végtelenül boldog volt, hálás és büszke arra,
hogy hortobágyi, a hortobágyiak pedig neki hálásak, hogy önkéntesen
minden héten örömmel és lelkesen

vállalta az órák megtartását. „Nagyon
hálás vagyok, hogy a hortobágyi
közösség ilyen jószívvel fogadta az
adományozás ötletét, és teljes odaadással álltunk be e nemes ügy mögé.
Az átadás is maga egy csoda volt, nagyon boldoggá tesz minket, hogy segíthetünk a gyermekek kezelésének
könnyítésében. A rengeteg szeretet,
amely ezen az délutánon és estén
körbejárt mindenkit, felejthetetlen
lesz. Számtalan megható pillanat,
olyan beszélgetések, amelyekre nem
mindig jut idő a hétköznapokban, humor, finom slambuc… Szuper élmény
volt mindenki számára. Hálás vagyok,
hogy hortobágyi lehetek, ilyen emberek között élhetek, és köszönöm a
támogatását mindenkinek, aki ezen a
kezdeményezésen résztvett és tiszta
szívvel segített!” – mondta el Noémi a
záró ünnepségen.

Karinkó Népzenei
Tábor Hortobágyon

sátortáborban aludtak. Esténként tábortűz
melletti bográcsozás, szalonnasütés, és
sok-sok nevetés zárta a népzenei gyakorlással, fellépésekkel töményen átszőtt napokat. A csoportos egymás melletti zenélés
csúcspontja az augusztus 20-i Ökomenikus
templomban szervezett és népzenével kísért Kenyérszentelés a Pásztorfiú köztéri
szobor koszorúzása volt. A Hortobágyi Hídivásár üde színfoltját alkották az élőnépzenei
kis szösszenetek a Pásztormúzeum és Bevásárlóudvarház előtt. A gyerekek véleménye alapján jövőre is szeretnének részesei
lenni ennek az összekovácsoló és hagyományainkat ápoló népzenei tábornak. Ezúton

Fotó: Könnyű Andrea

Tóth Edina

Kovácsné Kenyeres Márta népzenetanár
vezetésével augusztus 15-20-ig népzenei
tábor volt Hortobágyon a Titi Éva Faluházban. A táborban a Balmazújvárosi Alapfokú
Művészeti Iskola Népzene tanszakának újvárosi és hortobágyi népi vonós növendékei
vettek részt, összesen 12-en bűvölték a népzene rejtelmeit. A tábor művészeti vezetője
Kovácsné Kenyeres Márta összegzése az
eseményről: „A tábor családias hangulatban
zajlott, a gyerekek külön örültek annak, hogy

Fotó: Hortobágyi Református Missziói
Egyházközösség Facebook oldala

Hittantábor
A Hortobágyi Református Missziói
Egyházközség szervezésében hittantábor zajlott Hortobágyon augusztusban. Varga-Kovács Mária református segédlelkész így számolt be
az eseményről: „Áldott hetünk volt
a bibliatáborban! Megismerkedtünk
Jézus Krisztussal az én-mondásaiban
használt szimbólumok segítségével,
párhuzamba állítva népi hagyományainkkal és magyar kultúránkkal.
Sok kreatív program színesítette a
napjainkat. Jókedvben, játékokban,
alkotásokban és kirándulásokban
sem volt hiány! Hálásak vagyunk Istennek a gyermekekért, hogy velünk
lehettek, s mi velük! Köszönjük minden gyülekezeti tagunk, segítőnk áldozatos és áldásos munkáját! E helyről is köszönjük Varga Ferenc Úrnak,
hogy a tábor ideje alatt, finomabbnál
finomabb ebéddel kedveskedtek
nekünk! Köszönjük Szarka Zoltán Alpolgármester Úr segítségét! S nem
utolsósorban örömünkre szolgált Jakab Ádám Polgármester Úr látogatása! Isten áldjon mindannyiunkat!”
Hogy milyen jó hangulatban, értékes
és eseményekben gazdag programokban zajlott a tábor, a Hortobágyi
Református Missziói Egyházközség
Facebook oldalán megtekinthető.
is köszönet a HTKSZ Egyesületnek, Hortobágyi Génmegőrző Kht-nak, Hortobágyi Önkormányzatnak és szülőknek a segítségért
és támogatásért! Találkozzunk jövőre is!

Fotó: Koroknai Ákos
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A HORTOBÁGYI NYITNIKÉK ÓVODA HÍREI

Gyermeknap
2022. június 10-én gyermeknapot
tartottunk. A helyszín ezúttal a Pusztai Állatpark volt. Kalandtúra, arcfestés, csillámtetkó készítés, karate
bemutató és különböző kézműves
tevékenység tette hangulatossá e
napot. Zárásként pizza és slambuc
került az asztalra. Köszönjük Konyhás Istvánnak és Veres Hajnalkának,
hogy lehetőséget biztosítottak arra,
hogy az Állatparkban tarthassuk rendezvényünket. Köszönjük K. Nagy
Józsi bácsinak a finom slambucot.
Köszönettel tartozunk a szülőknek,
akik igencsak nagy számban részt
vettek és segítettek a gyermeknap
lebonyolításában. Köszönöm a kollegáknak, hogy munkájukkal, ötleteikkel hozzájárultak a nap sikeréhez.
Külön köszönjük Mészáros Józsi bácsinak és „Manónak”, hogy a gyerekek szállításában segített.

Gratuláció
„Madarak és fák”
egyfordulós projekt
verseny
A Hebe Kft. felhívására négy kisgyermekkel bekapcsolódtunk a „Madarak és Fák” egyfordulós projekt
versenybe. Óvodásaink Sári Viktória,
Jónás Alexa, Konyhás Mira és Szabó
Kinga a nyár folyamán megkapták
az oklevelet a munkájuk eredményeként. Szívből gratulálunk nekik!

Tanévkezdés
Szeretettel köszöntjük az új gyerekeket: Pál Viktor és Gábor, Tagyi Csaba.
A 2022/2023-as tanévben 13 kisgyermek kezdi meg az óvodai élet mindennapjait. Reméljük az új gyerekek

A megújult
óvodaudvar

Karate
az óvodában
Tudják, hogy Hortobágynak több
igazolt karatékája is van? Aki letette
már legalább az első karatevizsgáját,
tud japánul számolni tízig, tudja, mi
az a dodzsó („az út követésére szolgáló hely”), és mindez együtt olyasvalami számára, ahol csupa jó dolog
történik? Felhősi András, azaz Bandi
bácsi (a Balmazújvárosi Kyokushin
Karate Klub elnöke) vezetésével már
jó ideje zajlanak karateedzések a
Hortobágyi Nyitnikék Óvodában. Kicsiknek és nagyoknak, ovisoknak és
iskolásoknak hetente két alkalommal, a nyári szünetben edzőtáborral,
majd pihenővel. Az edzések szülői
kezdeményezésre indultak el (Tóth
né Csobán Gréta, Könnyű-Csiszár
Tünde). A küzdősportok jellemformáló ereje vitathatatlan, csakúgy,
mint az erőnlétben megmutatkozó
pozitívumoké. A gyerekeknek a bemelegítő gyakorlatok során érezhetően fejlődik a mozgáskoordinációja,
csiszolódik a kéz-láb munka összhangja, mélyül a koncentráció, de
a komolyság mellett nem hiányzik
a jókedv sem, egy kis bohóckodás
mindig belefér. Az edzésen a gyakorlatok sorrendje meghatározott,
így a gyerekeknek hamar kialakul a
stabilitás érzete és apró sikerélményekben van részük, amikor például
számolhatnak, segíthetnek levezé-
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könnyen beszoknak, hamar barátokra találnak és jól érzik majd magukat
az óvodában. Sikeres pályázataink
eredményeként, címek melyeket viselhetünk a 2022/2023-as nevelési
évben: Zöld óvoda, Állatbarát óvoda,
Boldog óvoda.

nyelni a gyakorlatokat. Az edzőfelszerelés nem drága, hiszen ugyanolyan ruhában lehetnek, mint tornán,
nem kötelező a karate-ghi viselése.
Idén ősztől a tervek szerint tovább
folytatódnak az edzések, a szülők
nagy örömére, mert az edző „házhoz jön”, nem kell a gyerekeket Balmazújvárosra átvinni, amit a legtöbben nehezen tudnának megoldani.
Az edzések eddig kedden és csütörtökön voltak 4 órától az oviban, ott
lehet tájékozódni a részletekről is. A
szuperhősök és fantasztikus képességű mesefigurák idejét éljük, a gyerekek fantáziavilágát átszövik az erő
történetei, így mindaz, amit a karate nyújt, nem áll távol ettől. Kedves
szülők! Biztassák egy kicsit a gyerekeket, fedezzék fel a bennük szunnyadó erőt, hiszen csak egy karnyújtásnyira vannak tőle! Szeretettel várunk
mindenkit a karate edzéseken!
Veres Hajnalka

A „Magyar Falu Program” keretén
belül, fenntartónk sikeres pályázata
segítségével megújult az óvodánk
udvara. A 6 milliós beruházás segítségével a régi tönkrement játékokat újakra cserélhettük. A gyerekek
boldogan vették birtokba a várat, a
mászókákat, a hintákat, csúszdákat.
Köszönjük Hortobágy Község Önkormányzatának, hogy a nyertes pályázattal, régi álmunkat váltották valóra.

Könnyű Juliánna, mb. intézményvezető

ISKOLAI ÉLET ESEMÉNYEI

Megvalósult programok, események, beszámoló a nyárról
Lázár Ervin Program
A program keretében nyolcadik osztályos tanulóink a Magyar Állami
Operaház (Budapest) OperaKoktél –
Mozart: A színigazgató és Gian Carlo
Menotti: A telefon című előadását
tekintették meg. Első osztályosaink
Balmazújvároson jártak a Szóló szőlő, csengő barack, mosolygó alma
című előadáson. A program során
továbbá az első, második osztályosaink Hajdúböszörményben megtekintették a Hajdú-tanyát. A tanyán
élő állatok megnézése után tanítványaink önfeledten játszottak a város
játszóterén. Fáradtan, élményekkel
gazdagodva tértek haza.

Környezetvédelmi
verseny

Kézi diákolimpia
Balmazújváros

2022. május 9-én három negyedikes
diákunk részt vett a Megyei Természet- és Környezetvédelmi vetélkedő
döntőjében. A versenyt a hajdúböszörményi Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában rendezték meg. A Daruleső
csapat tagjai: Pintye Luca, Somogyi
Fanni és Szabó Noémi 4. osztályos
tanulók. Felkészítő pedagógus: Ács
Józsefné. A versenyen sokrétű tudásról kellett számot adni: Nemzeti
Parkjaink, Világörökség részei, Szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi jeles napok, állat-és növényismeret. Két írásbeli forduló után a
legjobb eredménnyel jutottunk be
a döntőbe, ahol I. helyezést ért el a
csapat. Gratulálunk, további sikeres
versenyzést!

Iskolánk lehetőséget kapott, hogy
élőben tekinthesse meg a Kalmár
DSE U13-as lány csapatának diákolimpiai mérkőzéseit. Gyermekeink
lelkesen szurkoltak, ezzel is hozzájárulva a csapat sikereihez.

Robotolimpia 2022
Tanévzáró és
ballagás
Ünnepélyes keretek között zártuk le
a 2021/ 2022-es tanévet. A színvonalas
műsort az alsó tagozatos tanulók és
iskolánk énekkara adta elő. A kiemelkedő eredményeket elért tanulóink
jutalmazására itt került sor. Megható
ballagási ünnepségen búcsúztak el
a nyolcadik osztályos tanulóink, az iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól.
Valamennyi elballagó diákunknak sok
sikert kívánunk a a középiskola megkezdéséhez, középiskolás éveikhez!

A HORTOBÁGYI CSAPATOK EREDMÉNYEI LABIRINTUS (14 CSAPATBÓL)
1. helyezés Roboto-sokk (Kazup-Nagy
Máté, Kis Balázs)
2. helyezés Gokuk (Loncsák Láná Júlia,
Bulátkó Bíbor Bella, Varga Eszter Réka)
DARTS (20 CSAPATBÓL)
2. helyezés Roboto-sokk (Kazup-Nagy
Máté, Kis Balázs)
16. helyezés Gokuk (Loncsák Láná Júlia, Bulátkó Bíbor Bella, Varga Eszter
Réka)
SZUMÓ (28 CSAPATBÓL)
7. helyezés Gokuk (Loncsák Láná Júlia,
Bulátkó Bíbor Bella, Varga Eszter Réka)
11. helyezés Roboto-sokk (Kazup-Nagy
Máté, Kis Balázs)

Táborok a nyáron
Az EFOP-3.3.5-19-2020-00083 pályázat keretében szerveztük meg
egy hetes nyári napközis táborainkat. A tematikus programok mellett
rengeteg élményben volt részük
gyermekeinknek: csónaktúra a Hortobágy folyón, látogatás a Hortobágyi Vadasparkban, Madárkórház
megtekintése. A tokaji kiránduláson
lepke- és ásványkiállítást tekintettünk meg és sétahajóztunk a Tiszán.
Ezen kívül a gyerekek kézműves foglalkozásokon csapatépítő és mozgásos játékokon vettek részt. Sokat
játszottunk, nevettünk, jól éreztük
magunkat! Húsz tanulónk Mezőkövesd Zsóry Fürdőn bentlakásos táborban élvezhette a nyár pillanatait.
Részt vettek kézműves foglalkozáson, éjszakai gyalogláson, éjszakai
szafarin, denevérlesen a Bükkben.
Kipróbálhatták az íjászatot, madárgyűrűzést, és nem utolsó sorban a
strandot. Élményekben gazdagon
telt mindenki számára a Csodaszarvasprogram nyújtotta lehetőségek,
ahol egységcsomagokat, tisztasági csomagokat, feladatlapokat és
eszközöket, anyagokat is kaptak a
gyerekek. Naponta finom ételeket,
hidegcsomagot is biztosított a pályázat mindenki számára.

Ádám Endréné intézményvezető
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LOMBTALANÍTÁS HORTOBÁGY TELEPÜLÉSEN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hortobágy Község Önkormányzata
2022. október 24-től november 7-ig

ŐSZI, KERTI LOMBTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ.

A lakóingatlanoknál a kertből és az utcai fákról származó gallyhulladékot (ág, nyesedék) szállítható formában, (10 cm átmérőnél
nem vastagabb ágakat, gallyakat, 1,5 méternél nem hosszabb
darabokban kötegelve) a házuk előtti zöldsávra (a kapubejáróra
vagy útpadkára) az alábbi időpontokban reggel 7 órától helyezzék
ki, úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza:
Elszállítás:
2022. október 24.:
Szásztelek, Árkus
október 25.:
Halastó
október 31-november 4.:
Hortobágy belterület
november 7.:
Kónya
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a megadott méretektől eltérő, nem összekötözve kihelyezett ágakat, gallyakat nem szállítjuk
el, továbbá a fent megjelölt időpontok után kihelyezett zöldhulladékok elszállítását nem áll módunkban elvégezni!
Kérjük, ne helyezzen ki a háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyakat, építési törmeléket, autógumit!
Kérünk továbbá minden ingatlantulajdonost, hogy az ingatlana
előtt és mögötti közterületen a kaszálási, fűnyírási, sövénynyírási, ágmetszési munkákat településképünk szebbé és jobbá
tétele érdekében szükség szerint elvégezni szíveskedjen!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
évente ősszel és tavasszal meghirdetett
lombtalanítási időpontokon kívül
nem áll módunkban zöldhulladékot elszállítani!
A 2012. évi CLXXXV. törvény (Hulladéktörvény)
61. §-a alapján „Hulladéktól… a környezet veszélyeztetését kizáró
módon lehet megválni.”

„Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott
hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (…) a
hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.”
A lombtalanítási akció időpontján kívül közterületre kihelyezett
zöldhulladék illegális hulladéklerakásnak minősül, melyért az
azt kihelyező a felelős.
Az illegális hulladék elszállítása éves szinten több százezer forint
plusz költséget jelent önkormányzatunk számára.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló, 385/2014. (XII. 31.) számú, Korm. rendelet 4. § (6) és (7) bekezdése szerint a zöldhulladékot a következő módon kell kezelni:
„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve a (7)
bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi
vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.
(7) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem
komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a
közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot – a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a
vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az
elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot
tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.”
Ezúton kérjük, hogy ügyeljenek Önök is
Községünk tisztaságára!

A KÖRSZÍN ÉPÜLETÉBEN
A TOURINFORM IRODA
2022. augusztus 1.
és november 30. között!
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Ebben az időszakban az ellátott
szolgáltatások:
• turistatájékoztatás
• jegypénztár
• vadasparki programok indulási
és érkezési helye
• ajándékbolt (kézműves termékek,
és nemzeti parki ajándéktárgyak)
• kézműveskiállítás

